
Z á p i s n i c a 

 
zo spoločného zasadnutia komisií - komisia mestského majetku a finančnej 

komisie 
konanej dňa 8. decembra 2016 

 
 
Program:   1. Návrh rozpočtu Mesta Fiľakovo na roky 2017-2019 
                    2. Majetkovoprávne záležitosti                     
                      
Prítomní členovia komisie:    PaedDr. Tímea Tankina Tóth -  predsedníčka 
                                               Ing. Valéria Budaiová - člen 
   Mgr. Róbert Rubint – člen 
   Ing. Marian Miklian - člen 
   Ing. Ladislav Rácz – člen 
                                               Mgr. Csaba Baucsek – člen 
                                               Ing. Agáta Balážová - tajomníčka 
                                       

1. Návrh rozpočtu Mesta Fiľakovo 
 

 Na dnešné zasadnutie boli pozvaní členovia všetkých komisií pôsobiacich pri MsZ Mesta 
Fiľakovo z dôvodu, že bol prednesený návrh Finančného rozpočtu na roky 2017-2019 podľa 
programov a aktivít.  

 
     S návrhom rozpočtu prítomných oboznámila prednostka MsÚ PhDr. Andrea Mágyelová. 

Rozpočet bol zostavený v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., ako aj v zmysle zákona č. 
493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti. 

     Pán primátor prítomných oboznámil s plánovanými investičnými zámermi na plánované 
obdobie 2017 – 2019, projektami a rozvojovými aktivitami, s rekonštrukciami miestnych 
komunikácií. 

     Ing. arch.  Anderková informovala členov všetkých komisií, že sa pracuje na dokumente 
Program rozvoja bývania mesta Fiľakovo na roky 2017-2023.  

       
     V ďalšom bol priestor na diskusiu, nakoľko však ohľadne rozpočtu neboli žiadne návrhy 

a pripomienky, spoločné zasadnutie boli ukončené. 
 Členovia komisie mestského majetku a finančnej komisie pokračovali v rokovaní. Ohľadne 

rozpočtu nemal nik z členov žiadne pripomienky. Bol však daný priestor na 
pripomienkovanie v termíne do 14.12.2016. 

 
 

2. Majetkovoprávne záležitosti 
 

 Komisii bola predložená Ponuka na odpredanie nehnuteľnosti – RD s.č. 608, nachádzajúci sa 
na parcele č. 2778 za cenu 12.000,-€. 

 
 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre žiada do prenájmu pozemok za účelom 

dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska 
dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR v rámci operačného programu Výskum 
a inovácie prioritná os 1. Podpora výskumu, vývoja a inovácii na financovaného 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Pre prípad schválenia žiadosti o NFP, nájomca 
prejavil vážny záujem o prenájom pozemku s p.č. 5449/3 nachádzajúcej sa v k.ú. Fiľakovo  
LV 2272 s celkovou plochou 3330 m2.  



 
 
  
 
     Komisia doporučuje: 

1. Schváliť návrh rozpočtu Mesta Fiľakovo na roky 2017 -2019 
2. Odkúpiť ponúknutú stavbu  
 
Komisia ku zmluve o budúcej zmluve o nájme pozemkov pre SPU v Nitre nezaujala 
stanovisko z dôvodu, že nie je konkretizované, či využitie pozemku nebude mať negatívny 
vplyv na ekologický dopad ŽP. Naša komisia doporučuje, aby sa k tejto téme vyjadrila 
Komisia pre výstavby, ŽP a ÚP. 
 
 
 
                                                                                               PaedDr. Tímea Tankina Tóth 
                                                                                                   Predsedníčka komisie v.r. 
 
 

Tajomníčka: Ing. Agáta Balážová 


